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Verslag Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 april 2019 in 

dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur 

 
Er zijn  44 leden aanwezig. 

 

1. Opening 

Voorzitter Sijbrand Stratingh opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. 

Hij vindt het fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn. 

 

2. Mededelingen 

Koffie en thee is voor rekening van Dorpsbelangen. 

Dorpsbelangen organiseert op 25 mei de jaarlijkse Lentefair. 

Er zijn op dit moment problemen met Adorp.com. 

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Het verslag wordt vastgesteld. 

Het jaarverslag komt nog op de site. 

 

5. Verslag kascommissie:  Wies Boschma en Floor van de Werfhorst 

Wies doet verslag. Het financieel verslag was goed voor elkaar. De gelden worden keurig 

beheerd. 

De penningmeester wordt décharge verleend. 

- verkiezing nieuwe kascommissie 

Floor van de Werfhorst en Gaby Schuurmans vormen de nieuwe kascommissie. 

 

6. Financieel verslag penningmeester 

De penningmeester geeft uitleg over het verslag. 

6a. Contributieverhoging 

De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging van 4 naar 5 euro. 

6b. Begroting 

De penningmeester licht de begroting toe. 

Grote kostenpost is de vernieuwing van de website. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen aftredende bestuursleden 

Het bestuur stelt voor om Nathalie Spinder te benoemen als bestuurlid van 

Dorpsbelangen. 

Nathalie wordt unaniem gekozen. Ze krijgt applaus van de vergadering. 

 

8. Voortgang 't Stee 

Er is veel vertraging, o.a. door de bewonersgroep en de gemeentelijke herindeling. 

Over enkele weken gaat het bestemmingsplan naar de gemeente. Er komt nog een 

informatieavond georganiseerd door de gemeente en KUUB. Er komen 16 woningen. 
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De fietsroute + wordt waarschijnlijk volgend jaar gerealiseerd. Gaat vanaf Winsum tot aan 

de Friesestraatweg.  

Voorzitter doet een oproep voor aanmelding voor de werkgroep groenvoorziening. 

Ger van Dam vraagt of de aanvoerroute van bouwmateriaal door de Vang wel geschikt is. 

Komt er een verkeerscirculatieplan? Dit zal door KUUB worden meegenomen. 

Er worden door KUUB regelmatig voorlichtingsavonden voor de toekomstige bewoners 

georganiseerd. Op 14 april wordt bij Vesta een woonforum gegeven. Daar is KUUB ook 

aanwezig. 

 

9. Pauze 

 

10.  De molen 

Dorpsbelangen heeft een actie bedacht om de molen te redden. 

We kunnen pas iets bereiken als we de molen in eigendom hebben. 

Er moet een werkgroep komen die diverse acties in gang gaat zetten. 

Het is niet de bedoeling dat Dorpsbelangen de molen koopt. 

De vraagprijs is op dit moment € 53.000,-- 
Er zijn vrienden van de molen nodig die zich financieel willen inzetten. 

Met een startkapitaal kan nog naar andere bronnen worden gekeken. 

Als de molen is gekocht kan molenstichting Winsum de reparatie doen. 

 

11.  Projectplan Wierdedorp Adorp 

- Natuurspeelplaats 

De natuurspeelplaats is bezig met de laatste afrondingen. 

- Ommetje 

Het ommetje is ook klaar. Er komt nog een picknickplaats. 

Jelto Veldman vraagt of er geen schelpenpad kan komen. Dit is niet aan de orde. 

Het Ommetje is verboden voor honden. 

- Dorpsplein 

Er is vertraging geweest. Er komen 2 bankjes bij de kerk. Ook komen er bankjes voor het 

dorpshuis. Er komen geen parkeerstrepen voor het dorpshuis. 

Er wordt gevraagd waarom de rommel niet wordt opgeruimd. 

Dorpsbelangen neemt dit mee naar de werkgroep Dorpsplein. 

 

12.  N361 

De renovatie is opgeknipt. Van Groningen tot de Munnikeweg wordt dit jaar gerealiseerd.  

Er is veel oppositie tegen de verplaatsing van de bushaltes en de sluiting van Molenweg-

Noord. 

Johannes Nijmeijer, Ger van Dam en Wies Boschma hebben ingesproken tijdens een 

hoorzitting. 

Adorp wil de Molenweg-Noord richting Winsum openhouden 

De bezwaren van onze kant zijn niet ontvankelijk verklaard. We gaan nu naar de 

bestuursrechter. Adorpers hebben voor de griffierechten geld gedoneerd. 

Maandag 1 april was er een gesprek met een woordvoerder van de politie. Deze heeft 

alleen een adviesfunctie  Hij adviseerde  o.a. dat we bij Veilig verkeer Nederland moeten 

in kiezen. De politie vond het vreemd dat we voor het Witte Hoes shared space krijgen. 
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13.  Paddepoelsterbrug 

Gerard geeft een toelichting. Er is een actiegroep Brug Terug. 

Zij willen voorlopig de oude brug terug. Rijkswaterstaat gaat hier niet in mee. 

Er liggen 2 opties. Het aanleggen van een fietsbrug, 7 meter  hoog, of enkele malen per 

dag een pontje laten varen. 

Voorlopig wordt het fietspaadje naar de Dorkwerderbrug verbeterd. 

 

14.  Organiseren thema-avonden 

Dorpsbelangen stelt voor om enkele malen per jaar een thema-avond te organiseren. 

Samen met Dorpsbelangen Sauwerd. Thema's kunnen o.a zijn de bodemdaling en 

aardbevingen. Gaby Schuurmans stelt voor ook de tijdelijke commissie uit te nodigen. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

15. Rondvraag 

       Fred Neumann vraagt of er een elektrische laadpaal in Adorp kan komen. 

Bestuur neemt dit mee. 

Theo Holwerda vraagt of er één ingang bij de glasbakken komt. 

Ja aan de linkerkant. Er komt een verharding Er moet verlichting komen. 

Frits Schiphouwer vraagt waar de nieuwe bushaltes gaan komen. 

De huidige is erg beplakt met reclame. Dit belemmert het uitzicht. 

De nieuwe bushaltes komen tegenover elkaar, halverwege de speelweide. 

Jan Uildriks vraagt of het dorpshuis ook belast is met de glasbakken. 

Nee dat is de gemeente. 

Mevr. Bottema vraagt wanneer ze met de fietsroute + beginnen. In 2020. 

 

16. Sluiting 

      Sijbrand dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

Namens het bestuur, 

Jouk Huisman 

Secretaris 

 

  


